
SK Oostnieuwkerke - KWSC Lauwe 3 - 2 
Verdienstelijke partij 
Na de blamage tegen SV Rumbeke, waren onze jongens op zijn minst aan eerherstel toe. 
Dat doe je echter zo maar niet als je uw zwart beest op eigen veld moet gaan bekampen en daarbij geen 
beroep kunt doen op de  geschorsten Debrouwere en Christiaens. Ook Commeyne moest aan de kant 
blijven. Seys werd na een lange blessure weer opgenomen in de selectie. 
Waar je bij eindseizoenwedstrijden al eens last kunt hebben van de eerste warmte, was het ditmaal 
bibberen bij een snijdende noordoostenwind.  
Van een studieronde was er echter geen sprake en daarin namen onze jongens zelfs het voortouw. 
Tajeddine ontfutselde het capriolerende leer buiten bereik van de zich misrekenende doelman, maar kon 
geen vrijstaande maat bedienen. Even daarna omzeilde Oplinus met een knappe doorsteekpass de 
plaatselijke verdediging, maar de Waele had de bal niet onder controle om alleen op doelman Anne af te 
stevenen. 
Demeyere en  Oplinus etaleerden een ingestudeerd nummer bij de eerste vrije trap net buiten het 
strafschopgebied. Anne moest zich reppen om de bal met beide vuisten uit zijn rechterhoek te boksen. 
De knappe start van onze jongens werd echter bruusk afgrebroken met de eerste plaatselijke aanval. 
Degroote werd op rechts afgezonderd en kon de bal in de verste hoek voorbij Degrande plaatsen. 
Lauwe moest bekomen en kwam niet veel verder dan een verre knal van Lecaillier, want 4 minuten was het 
alweer bingo. Degroote en Van De Wouwer bevestigden dat zij een razend efficiënt spitsenduo zijn, toen die 
laatste op minuut 19 de voorsprong wist te verdubbelen. Lauwe leek uitgeteld en Oostnieuwkerke liet hen 
achter de bal hollen. 
Toen de totaal vrijstaande Tajeddine met het hoofd de hoekschop van Demeyere knap in doel wist te 
deviëren, zaten onze jongens plots weer in  de wedstrijd. Doelman Anne had alle last met een vrijschop van 
Demeyere en Ducateeuw kwam  net te laat om de rebound te versieren. De 2-1 rustststand gaf vooral onze 
jongens geen goed gevoel, want na een puike eerste helft hadden zij geen loon naar werken gekregen. 
 
De koffiepauze werd verstoord door een hoorbare bulderspeech van de thuistrainer, die  zich luidop afvroeg 
of zijn spelers wel wakker waren. 
Het had enig effect want de thuisploeg kwam alvast scherp uit de kleedkamers. Na een schermutseling 
knalde Hoflack op de deklat en zag Van De Wouwer zijn kopbal in de armen van de goed geplaatste 
Degrande belanden. Het schot van De Deygere ging naast, maar op minuut 65’ bezegelde Van De Wouwer 
met een treffer uit het boekje het lot van de bezoekers. Syx speelde op links de Degroote aan en die kon zijn 
spitsbroeder zijn tweede van de namiddag aanbieden. Vijf minuten later zag Ducateeuw de 
aansluitingstreffer afgekeurd, evenwel wegens terecht buitenspel. 
Anne verslikte zich ei zo na op een schot van Seys, maar kon de bal in hoekschop duwen. 
Degrande kreeg nog eens de kans om te tonen dat hij tot de beste keepers van de reeks behoort, toen hij op 
schitterende wijze pogingen van Hoflack en Degroote onschadelijk wist te maken. 
Toen de ingevallen Seys in blessuretijd door Tajeddine werd aangespeeld, trapte hij nog de verzachtende 3-2 
voorbij doelman Anne. 
Een verdienstelijke partij van onze jongens tegen een Oostnieuwkerke dat met zijn spitsenduo over een 
wapen beschikt om in gelijkopgaande wedstrijden het verschil te maken.  
Zaterdag komt RC Waregem op bezoek. Nog steeds moet Lauwe op zoek naar zijn eerste thuiszege sinds 15 
oktober… Komaan Wietstar!  
 
 


